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På varje toalettstol finns det två fästen som går ner genom toan och håller fast toalettsitsen. 

 

 

Lossa lite på dessa fästen på undersidan av toaletten så att man kan dra upp toasitsen ca 1 cm. De 

sitter oftast fast med en mutter som man kan skruva loss med en skiftnyckel eller så sitter de fast 

med en plastmutter som man enkelt kan lossa på utan verktyg. 

 



 

För in bidén så mellan gängorna och sätt den så långt bak det går.   

 

 

Skruva nu fast toasitsen igen som du lossade på tidigare. Nu är bidén på plats och nu är det dags att 

koppla in vattnet. 

                



Innan du stänger av vattnet och kopplar in slangen som ska gå från bidén till T-kopplingen kolla så att 

slangen är tillräckligt lång. Är den inte det så kan du köpa en längre slang hos oss. Den som följer med 

är 50 cm, de finns att köpa i längderna 85 cm och 100 cm. 

 

T-kopplingen som följer med ska sättas fast på kallvattnet som går till toaletten. Lättast är att sätta 

den fasta T-kopplingen som följer med direkt upp i toaletten och sen så skruvar du på kallvattnet 

längst ner på T-kopplingen. Har du en böjbar metallomspunnen anslutningsslang i mjuk pex sedan 

tidigare kopplad till toan så är det ganska enkelt att koppla på allt. Har du fasta rör ända fram till toan 

så kan du behöva lossa lite på sista fästet som håller fast rören i väggen för att få lite flexibilitet i 

rören när du kopplar in dem. Alternativt så byter du ut den sista fasta delen mot en mjuk 

anslutningsslang som du kan köpa av oss, se nästa bild. Använd gängtejpen som följer med när du 

skruvar fast alla slangar. 

 



Har du fasta rör ända fram till toaletten så är det enklare att koppla på T-kopplingen ifall du skruvar 

loss den sista fasta delen som går från rören på väggen till toaletten och ersätter det fasta röret med 

en mjuk anslutningsslang. Denna slang är 50 cm lång och har R15 koppling på båda ändarna, du kan 

köpa den hos oss för 79 kr.  

 
Koppla sedan på slangen från bidén till T-kopplingen. Sätt nu på vattnet och kolla så att det 

inte läcker vid någon koppling. Dubbelkolla igen efter ett tag så att det inte läcker. 

 

 
Har ni några frågor så är det bara att mejla oss på info@notchwc.com så svarar vi så fort vi 

bara kan.  
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